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1. O período adequado de duração da terapia 

antimicrobiana em mulheres com cistite bacteriana 
não-complicada é: 

 
A) 1 dia. 
B) 3 dias. 
C) 7 dias. 
D) 10 dias. 
E) 14 dias. 

 
 
2. Em relação ao trauma de uretra é CORRETO

EXCETO:  
 
A) É mais frequente no sexo masculino.

 
B) Na lesão de uretra posterior, a porção 

membranosa é a mais frequentemente lesada.
 

C) Na lesão uretral relacionada à queda 
a porção da uretra mais comumente atingida é a 
bulbar. 
 

D) Disfunção erétil, incontinência urinária e estenose 
são complicações que podem ocorrer após o 
traumatismo da uretra posterior. 
 

E) O principal exame de imagem para o diagnóstico 
de lesão uretral é a urografia excretora.

 
 
3. Não é fator de risco para câncer de próstata:

 
A) Idade. 
B) Raça. 
C) Obesidade. 
D) Fator genético. 
E) Dieta. 

 
 

4. Qual das drogas antimicrobianas abaixo NÃO deve 
ser usada no tratamento da infecção urinária durante 
a gestação? 

 
A) Cefalosporina. 
B) Fosfomicina trometamol. 
C) Quinolona. 
D) Penicilina. 
E) Nitrofurantoína. 

 
 

5.  Com relação ao grau primário e secundário da 
escala de Gleason no câncer de próstata, todas as 
afirmações a seguir são verdadeiras, exceto
 

A) O grau primário varia de 1 a 5. 
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O período adequado de duração da terapia 
antimicrobiana em mulheres com cistite bacteriana 

CORRETO afirmar, 

É mais frequente no sexo masculino. 

lesão de uretra posterior, a porção 
membranosa é a mais frequentemente lesada. 

Na lesão uretral relacionada à queda a cavaleiro 
a porção da uretra mais comumente atingida é a 

ontinência urinária e estenose 
que podem ocorrer após o 

O principal exame de imagem para o diagnóstico 
xcretora. 

róstata: 

drogas antimicrobianas abaixo NÃO deve 
ser usada no tratamento da infecção urinária durante 

Com relação ao grau primário e secundário da 
cer de próstata, todas as 

afirmações a seguir são verdadeiras, exceto: 

B) O grau secundário varia de 1 a 5
 

C) Os graus primário e secundário são somados para 
fornecerem uma pontuação de Gleason (2
 

D) O grau primário representa a segunda maior área 
de câncer na amostra da biópsia
 

E) A presença de um grau primário ou secundário de 
Gleason 4 ou 5 em qualquer amostra de biópsia é 
indicadora de um prognóstico ruim. 

                 
      

6. O termo aneurisma micótico
 

A) Infecção do aneurisma pós
 

B) Infecção do aneurisma por fungo.
 

C) Infecção bacteriana da parede arterial, em geral 
por disseminação hematogênica.
 

D) Presença de infecção do aneurisma pós
cirúrgica. 
 

E) Fístula entre o aneurisma e
 
 
7. As seguintes apresentações clínicas são 

nos aneurismas da artéria poplítea, 
 
A) Pulso poplíteo amplo.
B) Isquemia aguda da perna.
C) Oclusão das artérias tibiais. 
D) Ruptura na fossa poplítea.
E) Achado clínico assintomático.

 
 
8. Um diabético de 52 anos de idade se apresenta no 

hospital com edema e eritema do antepé esquerdo e 
drenagem de pus fétido através de uma fissura 
interdigital.  Ele confessa que não vem tomando sua 
medicação regularmente nem está seguindo a dieta.  
Ao exame físico, não se consegue palpar os pulsos 
poplíteo, tibial posterior e pedioso esquerdo. Qual 
sua conduta em relação

 
A) Internação no hospital e raio X de urgência do pé.
B) Encaminhamento para o ambulatório de 

vascular, na semana 
C) Antibiótico via oral e curativos da ferida no pé.
D) Pedido de consulta ao endocrinologista.
E) Curativos do pé, antidiabético oral e orientação 

dietética. 
 
 
9. Hemangiomas são tumores vasculares que ocorrem 

na primeira infância.  São caracterizados por:
 

A) Crescimento incontrolável e mau prognóstico.
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O grau secundário varia de 1 a 5. 

Os graus primário e secundário são somados para 
fornecerem uma pontuação de Gleason (2-10). 

representa a segunda maior área 
de câncer na amostra da biópsia. 

A presença de um grau primário ou secundário de 
Gleason 4 ou 5 em qualquer amostra de biópsia é 
indicadora de um prognóstico ruim.  

aneurisma micótico  significa: 

nfecção do aneurisma pós-arteriografia. 

nfecção do aneurisma por fungo. 

nfecção bacteriana da parede arterial, em geral 
por disseminação hematogênica. 

resença de infecção do aneurisma pós-correção 

ístula entre o aneurisma e o duodeno 

As seguintes apresentações clínicas são frequentes 
nos aneurismas da artéria poplítea, EXCETO: 

ulso poplíteo amplo. 
squemia aguda da perna. 
clusão das artérias tibiais.  
uptura na fossa poplítea.  
chado clínico assintomático. 

Um diabético de 52 anos de idade se apresenta no 
hospital com edema e eritema do antepé esquerdo e 
drenagem de pus fétido através de uma fissura 
interdigital.  Ele confessa que não vem tomando sua 
medicação regularmente nem está seguindo a dieta.  

físico, não se consegue palpar os pulsos 
poplíteo, tibial posterior e pedioso esquerdo. Qual 

em relação a esse paciente? 

nternação no hospital e raio X de urgência do pé. 
ncaminhamento para o ambulatório de cirurgia 
ascular, na semana seguinte. 
ntibiótico via oral e curativos da ferida no pé. 
edido de consulta ao endocrinologista. 
urativos do pé, antidiabético oral e orientação 

Hemangiomas são tumores vasculares que ocorrem 
na primeira infância.  São caracterizados por: 

rescimento incontrolável e mau prognóstico. 
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B) Fluxo lento através de lagos venosos.
C) Excelente resultado funcional e estético após 

cirurgia ou radioterapia. 
D) Proliferação de células endoteliais.
E) Nunca regredirem espontaneamente.

 
 
10. Um paciente de 63 anos de idade, com história de 

um infarto do miocárdio há três semanas, dá entrada 
no hospital com dor intensa e esfriamento do pé 
direito há cerca de cinco horas.  Ao exame físico, o 
paciente apresenta hipostesia e perda parcial de 
movimentos do pé.  O pulso femoral direito é 
fracamente palpável.  Sua conduta nesse 

 
A) Internar, administrar analgesia e colocá

observação. 
 

B) Fazer uma arteriografia de emergência, mas 
antes heparinizá-lo. 
 

C) Iniciar heparina na dose de 5.000 U
horas. 
 

D) Programar uma cirurgia (embolectomia) de 
emergência. 
 

E) Elevar a extremidade, colocar uma bolsa de água 
quente e reexaminá-lo na manhã seguinte.

 
 
11. Um paciente em uso de varfarina sódica para 

tratamento de trombose venosa profunda do MIE se
apresenta no hospital com hematêmese.  O TAP 
mostra que o RNI é 5,45.  Endoscopia mostra úlcera 
com sangramento ativo no antrogástrico.   A conduta 
CORRETA para o controle da anticoagulação é

 
A) Administrar vitamina K de emergência por via 

endovenosa. 
B) Transfundir plasma fresco. 
C) Administrar citrato de sódio endovenoso.
D) Trocar a varfarina por marcoumar. 
E) Administrar protamina endovenosa lentamente.

 
 
12. O quadro de “amaurose fugax” em geral tem como 

substrato patológico : 
 

A) Ateromatose de carótida interna. 
B) Embolia cardiogênica.  
C) Embolia paradoxal.  
D) Arterite de células gigantes. 
E) Arterite de Takayasu. 

 
 
13. Paciente com 48 anos, com hipertensão arterial mal 

controlada, apresenta, há 3 horas, história de dor 
torácica de forte intensidade e quadro clínico de 
oclusão arterial aguda do membro superior esquerdo 
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luxo lento através de lagos venosos. 
xcelente resultado funcional e estético após 

roliferação de células endoteliais. 
unca regredirem espontaneamente. 

Um paciente de 63 anos de idade, com história de 
um infarto do miocárdio há três semanas, dá entrada 
no hospital com dor intensa e esfriamento do pé 
direito há cerca de cinco horas.  Ao exame físico, o 
paciente apresenta hipostesia e perda parcial de 

entos do pé.  O pulso femoral direito é 
nesse caso é: 

administrar analgesia e colocá-lo em 

azer uma arteriografia de emergência, mas 

niciar heparina na dose de 5.000 U EV cada 4 

rogramar uma cirurgia (embolectomia) de 

levar a extremidade, colocar uma bolsa de água 
lo na manhã seguinte. 

Um paciente em uso de varfarina sódica para 
tratamento de trombose venosa profunda do MIE se 
apresenta no hospital com hematêmese.  O TAP 
mostra que o RNI é 5,45.  Endoscopia mostra úlcera 
com sangramento ativo no antrogástrico.   A conduta 

o controle da anticoagulação é:  

vitamina K de emergência por via 

citrato de sódio endovenoso. 
 

protamina endovenosa lentamente. 

O quadro de “amaurose fugax” em geral tem como 

Paciente com 48 anos, com hipertensão arterial mal 
controlada, apresenta, há 3 horas, história de dor 
torácica de forte intensidade e quadro clínico de 

arterial aguda do membro superior esquerdo 

e membro inferior direito. Es
provavelmente é portador de:
 
A) “Chuva” de êmbolos de origem cardíaca.
B) Infarto do miocárdio com múltiplos êmbolos 

arteriais. 
C) Arterite de Takayasu.
D) Embolia paradoxal.
E) Dissecção da aorta torácica.

 
 
14. Um paciente de 83 anos de idade portador de um 

aneurisma da aorta abdominal de 6 cm de diâmetro 
vem sendo acompanhado clinicamente, pois se 
recusa a ser submetido a uma cirurgia eletiva.  Nos 
últimos 4 a 5 dias, ele vem apresentando
profunda e contínua 
físico, observa-se dor moderada à palpação do 
aneurisma.  Qual o exame mais acurado para 
esclarecer a causa dos sintomas?

 
A) Radiografia simples do abdômen. 
B) Ecografia em tempo real.
C) Arteriografia por cateter.
D) AngioTAC (angiografia por tomografia axial 

computadorizada).
E) Urografia excretora.

 
 
15. Um paciente apresenta ao exame arterial com 

fluxômetro Doppler de onda contínua um índice 
pressórico tornozelo-
significa:  

 
A) Artérias normais. 
B) Fístula arteriovenosa.
C) Estenose leve.  
D) Estenose crítica. 
E) Calcificação da parede arterial.

 
 
16. Sobre o tumor de intestino grosso é 

afirmar: 
 

A) A ligadura dos ramos arteriais na origem da aorta 
é desnecessária para correta curagem.

 
B) A quantidade mínima de linfonodos dissecados 

necessária para estadiamento é 
 

C) Êmbolos vasculares, perfuração do tumor e 
cirurgia em vigência de oclusão repercutem no 
risco de recidiva. 

 
D) A principal indicação de quimioterapia 

neoadjuvante na maioria dos 
linfonodal. 

 
E) É indispensável a radioterapia neoadjuvante.
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e membro inferior direito. Esse paciente 
provavelmente é portador de: 

huva” de êmbolos de origem cardíaca. 
nfarto do miocárdio com múltiplos êmbolos 

rterite de Takayasu. 
paradoxal. 

da aorta torácica. 

Um paciente de 83 anos de idade portador de um 
aneurisma da aorta abdominal de 6 cm de diâmetro 
vem sendo acompanhado clinicamente, pois se 
recusa a ser submetido a uma cirurgia eletiva.  Nos 
últimos 4 a 5 dias, ele vem apresentando dor 

 no flanco esquerdo. Ao exame 
se dor moderada à palpação do 

aneurisma.  Qual o exame mais acurado para 
esclarecer a causa dos sintomas? 

adiografia simples do abdômen.  
cografia em tempo real. 

cateter. 
ngioTAC (angiografia por tomografia axial 

computadorizada). 
rografia excretora. 

Um paciente apresenta ao exame arterial com 
fluxômetro Doppler de onda contínua um índice 

-braquial de 1,9.   Esse índice 

   
ístula arteriovenosa.   

 
alcificação da parede arterial.  

Sobre o tumor de intestino grosso é CORRETO 

A ligadura dos ramos arteriais na origem da aorta 
necessária para correta curagem. 

A quantidade mínima de linfonodos dissecados 
cessária para estadiamento é 10. 

Êmbolos vasculares, perfuração do tumor e 
cirurgia em vigência de oclusão repercutem no 

 

A principal indicação de quimioterapia 
neoadjuvante na maioria dos casos é a invasão 

É indispensável a radioterapia neoadjuvante. 
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17. Sobre o hepatocarcinoma é CORRETO
 

A) Raramente está associado à cirrose
 

B) Não é um tumor hepático primário maligno 
comum. 

 
C) É vascularizado predominantemente por via 

portal. 
 

D) Sua variante fibrolamelar é a forma mais 
agressiva de todos os tipos de hepatocarcinomas 
hepáticos. 

 
E) A ressecção ou o transplante hepático são os 

tratamentos que oferecem as melhores 
sobrevidas. 

 
 
18. Sobre o câncer de corpo gástrico T3NxM0

CORRETO afirmar: 
 

A) O ideal é a ressecção local endoscópica em 
jovens. 

 
B) Gastrectomia subtotal seria a melhor indicação

 
C) A melhor alternativa em um paciente hígido seria 

uma gastrectomia total com curagem D3
 

D) A radioterapia está geralmente indicada no pré
operatório. 
 

E) Idealmente a gastrectomia total com curagem D2 
estaria bem indicada. 

 
 
19. Sobre o câncer pancreático, é INCORRETO
 

A) A cirurgia de whipple felizmente é possível para a 
grande maioria dos pacientes. 

 
B) A droga quimioterápica padrão na maioria dos 

esquemas é a gemcitabina. 
 

C) É um tumor de grande agressividade
 

D) No estadiamento desses doentes
marcador é o Ca19,9. 

 
E) A derivação bileodigestiva é frequentemente 

realizada para alívio de icterícia. 
 

 
20. Quanto à metástase hepática colorretal:

 
A) Pacientes com metástase 100% removidas não 

têm sobrevida em 5 anos. 
 

B) Todos são tratados somente com quimioterapia
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CORRETO afirmar: 

Raramente está associado à cirrose. 

Não é um tumor hepático primário maligno 

É vascularizado predominantemente por via 

Sua variante fibrolamelar é a forma mais 
agressiva de todos os tipos de hepatocarcinomas 

A ressecção ou o transplante hepático são os 
tratamentos que oferecem as melhores 

Sobre o câncer de corpo gástrico T3NxM0, é 

O ideal é a ressecção local endoscópica em 

Gastrectomia subtotal seria a melhor indicação. 

A melhor alternativa em um paciente hígido seria 
uma gastrectomia total com curagem D3. 

A radioterapia está geralmente indicada no pré-

Idealmente a gastrectomia total com curagem D2 

INCORRETO afirmar: 

felizmente é possível para a 

A droga quimioterápica padrão na maioria dos 

É um tumor de grande agressividade. 

es doentes, o principal 

leodigestiva é frequentemente 

retal: 

Pacientes com metástase 100% removidas não 

Todos são tratados somente com quimioterapia. 

C) Radioablação é o melhor tratamento
 

D) O ideal é tratar somente com bevacizumab
 

E) Sua disseminação p
portal e sua nutrição por ramos da artéria 
hepática. 

 
 

21. Tumores de Klatskin Bismuth 2 são:
 

A) Adenocarcinomas da junção dos hepáticos co
invasão da bifurcação primária.

 
B) Adenocarcinoma da ampola de Vater

 
C) Adenocarcinoma intra

 
D) Adenocarcinoma da junção wirsungocoledociana

 
E) Adenocarcinoma da junção dos hepáticos com 

invasão bilateral das bifurcações secundárias.
 
 
22. Em relação à cirrose

CORRETO afirmar: 
 

A) Sempre tem que ser tratada por 
hepático. 

 
B) A infecção espontânea de ascite não é grave.

 
C) Predispõe ao aparecimento de câncer primário 

de fígado. 
 

D) Ascite e hemorragia digestiva são sintomas raros 
associados a ess

 
E) Em crianças a principal etiologia é a hepatite C.

 
 
23. Para pacientes diabéticos tipo 1 com clearance de 

creatinina <de 20ml/dl com idade entre 2
tratamento mais indicado 

 
A) Transplante de ilhotas de Langerhans
B) Transplante de rim.
C) Transplante de rim
D) Transplante isolado de pâncreas
E) Transplante de pâncreas pós

 
 
24. Para paciente adulto com lesão grau 5 de baço o 

tratamento indicado é:
 

A) Conservador. 
B) Colocação de Tachosyl
C) Esplenectomia parcial
D) Esplenectomia total
E) Autotransplante esplênico no epíplon.
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Radioablação é o melhor tratamento. 

O ideal é tratar somente com bevacizumab. 

Sua disseminação para o fígado se faz por via 
portal e sua nutrição por ramos da artéria 

Tumores de Klatskin Bismuth 2 são: 

Adenocarcinomas da junção dos hepáticos com 
invasão da bifurcação primária. 

Adenocarcinoma da ampola de Vater. 

Adenocarcinoma intraductal pancreático. 

Adenocarcinoma da junção wirsungocoledociana. 

Adenocarcinoma da junção dos hepáticos com 
invasão bilateral das bifurcações secundárias. 

Em relação à cirrose em paciente Child A é 

Sempre tem que ser tratada por transplante 

A infecção espontânea de ascite não é grave. 

Predispõe ao aparecimento de câncer primário 

Ascite e hemorragia digestiva são sintomas raros 
sa patologia. 

Em crianças a principal etiologia é a hepatite C. 

acientes diabéticos tipo 1 com clearance de 
creatinina <de 20ml/dl com idade entre 20-50 anos o 

mais indicado é: 

Transplante de ilhotas de Langerhans. 
Transplante de rim. 
Transplante de rim-pâncreas. 
Transplante isolado de pâncreas. 
Transplante de pâncreas pós-rim. 

aciente adulto com lesão grau 5 de baço o 
é: 

Colocação de Tachosyl. 
Esplenectomia parcial. 
Esplenectomia total. 
Autotransplante esplênico no epíplon. 
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25. A melhor conduta em paciente com tumor 
espinocelular do ânus, prolongando-se
anal, sem invasão e comprometimento dos 
esfíncteres é: 
 
A) Radioquímio somente como tratamento primário, 

sendo a cirurgia reservada para as respostas 
parciais. 

 
B) Amputação abdominoperineal com colostomia 

perineal. 
 

C) Quimioterapia seguida de 
radioterápico. 

 
D) Ressecção do tumor com anastomose coloanal

 
E) Acompanhamento clínico. 

 
 

26. São indicações de toracotomia de reanimação na 
sala de emergência: 

 
A) Ferimento contuso torácico e choque grau IV não 

responsivo à reposição volêmica inicial
 

B) Paciente vítima de ferimento penetrante em 
parede anterior torácica com atividade elétrica 
sem pulso – AESP na sala de emergência
 

C) Trauma abdominal contuso com 
cardiorrespiratória na sala de emergência
 

D) Paciente vítima de politraumatismo com escala 
de coma de Glasgow menor ou igual a 8 na sua 
admissão. 
 

E) Mais de uma alternativa está correta
 
 

27. Paciente do sexo feminino, 52 anos, apresenta 
quadro de dor abdominal e vômitos há 12 horas. Os 
sintomas iniciaram após a refeição da noite anterior. 
Não tem história de uso de álcool ou de 
medicamentos. Ao exame físico, tem freq
cardíaca de 110bpm, com dor de moderada 
intensidade à palpação epigástrica, sem sin
irritação abdominal. Após exame clínico, laboratorial 
e de imagem fez-se o diagnóstico de pancreatite 
aguda.  
Sobre pancreatite aguda, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) Todos os pacientes com diagnóstico de 

pancreatite aguda devem ser submetidos à 
tomografia computadorizada de abdome sem 
contraste 
 

B) Punção de necrose pancreática guiada por 
tomografia é uma conduta a ser tomada após o 
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A melhor conduta em paciente com tumor 
se para o canal 

mprometimento dos 

mio somente como tratamento primário, 
sendo a cirurgia reservada para as respostas 

o abdominoperineal com colostomia 

 tratamento 

Ressecção do tumor com anastomose coloanal. 

São indicações de toracotomia de reanimação na 

Ferimento contuso torácico e choque grau IV não 
reposição volêmica inicial. 

Paciente vítima de ferimento penetrante em 
parede anterior torácica com atividade elétrica 

AESP na sala de emergência. 

Trauma abdominal contuso com parada 
cardiorrespiratória na sala de emergência. 

Paciente vítima de politraumatismo com escala 
de coma de Glasgow menor ou igual a 8 na sua 

Mais de uma alternativa está correta. 

Paciente do sexo feminino, 52 anos, apresenta 
ominal e vômitos há 12 horas. Os 

sintomas iniciaram após a refeição da noite anterior. 
Não tem história de uso de álcool ou de 
medicamentos. Ao exame físico, tem frequência 
cardíaca de 110bpm, com dor de moderada 

palpação epigástrica, sem sinais de 
irritação abdominal. Após exame clínico, laboratorial 

se o diagnóstico de pancreatite 

Sobre pancreatite aguda, assinale a alternativa 

Todos os pacientes com diagnóstico de 
pancreatite aguda devem ser submetidos à 
tomografia computadorizada de abdome sem 

Punção de necrose pancreática guiada por 
tomografia é uma conduta a ser tomada após o 

diagnóstico de necrose, para determinar
sobretudo, se a necrose é estéril ou infectada.
 

C) Na suspeita de necrose pancreática deve
solicitar como primeira opção de exame de 
imagem uma cintilografia.
 

D) Critérios de Ranson devem ser avaliados na 
admissão e após 48h. Leucocitose e idade fazem 
parte dos critérios de 48 horas
 

E) A nutrição parentera
em pacientes com pancreatite grave, não 
existindo outra opção de dieta para estes 
pacientes. 

 
 
28. Uma paciente de 47 anos foi submetida à 

colecistectomia videolaparoscópica e teve alta 
hospitalar no primeiro pós
Emergência no 5º pós
icterícia, iniciada no dia anterior. Foi realizada 
colangiorressonância
da via biliar. 
De acordo com o exposto, é 

 
A) A vascularização do tipo axial do colédoco é um 

dos fatores que explica o alto risco de estenose 
cicatricial após lesão iatrogênica da via biliar
 

B) A grande maioria das lesões iatrogênicas de vias 
biliares ocorre durante cirurgias para tratamento 
de lesões malignas das vias biliares 
colangiocarcinoma
 

C) Uma das classificações usadas para lesão de 
vias biliares chama
 

D) Pacientes com lesão iatrogênicas de vias biliares 
podem evoluir para cirrose biliar secundária se 
não tratadas de maneira adequada e precoce
 

E) A cirurgia de Hepp Couinaud é caracterizada por 
uma anastomose hepático jejunal, sendo o ducto 
hepático esquerdo 
ter um trajeto mais horizontal, ser mais calibroso 
e, na grande maioria das vezes
manipulação prévia

 
 
29. Paciente feminina, 47 anos, previamente hígida, deu 

entrada, no pronto-atendimento, às 20 horas, com 
história de dor em hipocôndrio direito de forte 
intensidade, de início pela manhã do mesmo dia, 
associado à náusea e
episódios semelhantes anteriores. Nega 
comorbidades associadas. Ao exame físico, a 
paciente mostra-se estável hemodinamic
anictérica, com dor à palpação abdominal em 
quadrante superior direito e sinal de Murphy positivo. 
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diagnóstico de necrose, para determinar, 
se a necrose é estéril ou infectada. 

Na suspeita de necrose pancreática deve-se 
solicitar como primeira opção de exame de 
imagem uma cintilografia. 

Critérios de Ranson devem ser avaliados na 
admissão e após 48h. Leucocitose e idade fazem 
parte dos critérios de 48 horas. 

A nutrição parenteral total NPT deve ser indicada 
em pacientes com pancreatite grave, não 
existindo outra opção de dieta para estes 

Uma paciente de 47 anos foi submetida à 
videolaparoscópica e teve alta 

hospitalar no primeiro pós-operatório. Retornou à 
Emergência no 5º pós-operatório por apresentar 

no dia anterior. Foi realizada 
onância, que evidenciou uma estenose 

om o exposto, é INCORRETO afirmar: 

A vascularização do tipo axial do colédoco é um 
dos fatores que explica o alto risco de estenose 
cicatricial após lesão iatrogênica da via biliar. 

A grande maioria das lesões iatrogênicas de vias 
biliares ocorre durante cirurgias para tratamento 
de lesões malignas das vias biliares – 
colangiocarcinoma. 

Uma das classificações usadas para lesão de 
vias biliares chama-se classificação de Bismuth. 

Pacientes com lesão iatrogênicas de vias biliares 
podem evoluir para cirrose biliar secundária se 
não tratadas de maneira adequada e precoce. 

irurgia de Hepp Couinaud é caracterizada por 
uma anastomose hepático jejunal, sendo o ducto 
hepático esquerdo usado nessa anastomose por 
ter um trajeto mais horizontal, ser mais calibroso 

na grande maioria das vezes, livre de 
manipulação prévia. 

Paciente feminina, 47 anos, previamente hígida, deu 
atendimento, às 20 horas, com 

r em hipocôndrio direito de forte 
intensidade, de início pela manhã do mesmo dia, 
associado à náusea e a vômitos biliosos. Nega 
episódios semelhantes anteriores. Nega também 
comorbidades associadas. Ao exame físico, a 

se estável hemodinamicamente, 
anictérica, com dor à palpação abdominal em 
quadrante superior direito e sinal de Murphy positivo. 
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O restante do exame físico apresenta
alterações.  
Referente ao provável diagnóstico do enunciado 
acima, assinale a alternativa CORRETA

 
A) A colecistectomia no caso de um quadro de 

colecistite aguda não deverá ser realizada 
precocemente pelo risco aumentado de lesão de 
vias biliares nesses casos. 
 

B) A paciente referida apresenta quadro clínico 
compatível com cólica biliar – dor biliar, podendo 
ser liberada sem maiores investigações. Deverá 
apenas ser submetida à analgesia intra
e receber alta com orientações dietéticas.
 

C) A prioridade do tratamento da colecistite aguda é 
o uso de antibióticos parenterais, sendo o 
tratamento cirúrgico uma segunda opção.
 

D) A tomografia de abdome sem contraste é o 
exame diagnóstico de escolha no caso de 
colecistite aguda e sempre deverá ser realizado 
na investigação desse quadro clínico.
 

E) O sintoma mais importante de um quadro de 
colecistite aguda é a dor. Ao contrário da cólica 
biliar, a dor da colecistite aguda persiste por mais 
de seis horas. 

 
 
30. Um paciente masculino de 67 anos foi submetido 

correção de hérnia inguinal bilateral pela técnica de 
Lichtenstein. Do lado esquerdo identificou
defeito herniário indireto, com anel inguinal interno 
sem dilatação. Do lado direito observou
recidivada femoral. Assinale a alternativa que 
apresenta a descrição cirúrgica desse caso de 
acordo com a classificação de Nyhus. 

 
A) Lado direito: Nyhus II - Lado esquerdo: Nyhus 

IVa. 
B) Lado esquerdo: Nyhus I - Lado direito: Nyhus IVc.
C) Lado direito: Nyhus IIIb - Lado esquerdo: Nyhus I.
D) Lado direito: Nyhus IIIa - Lado esquerdo: Nyhus 

IVa. 
E) Lado direito: Nyhus I - Lado esquerdo: Nyhus IIIc.

 
 
31. Um paciente de 52 anos deu entrada no Pronto 

Socorro com quadro de dor abdominal
investigação, foi diagnosticado pancreatite aguda 
grave. Como foram identificados 4 critérios de 
Ranson na admissão. Foi realizada TAC de abdome 
com contraste endovenoso para melhor
de sua doença.  Após algumas horas, o laudo 
radiológico acusou: presença de coleção única em 
corpo de pâncreas.  De acordo com a classificação 
tomográfica de Balthazar, essa paciente se enquadra 
em grau: 
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O restante do exame físico apresenta-se sem 

Referente ao provável diagnóstico do enunciado 
CORRETA: 

colecistectomia no caso de um quadro de 
colecistite aguda não deverá ser realizada 
precocemente pelo risco aumentado de lesão de 

A paciente referida apresenta quadro clínico 
dor biliar, podendo 

r liberada sem maiores investigações. Deverá 
apenas ser submetida à analgesia intra-hospitalar 
e receber alta com orientações dietéticas. 

A prioridade do tratamento da colecistite aguda é 
o uso de antibióticos parenterais, sendo o 

segunda opção. 

A tomografia de abdome sem contraste é o 
exame diagnóstico de escolha no caso de 
colecistite aguda e sempre deverá ser realizado 
na investigação desse quadro clínico. 

O sintoma mais importante de um quadro de 
aguda é a dor. Ao contrário da cólica 

biliar, a dor da colecistite aguda persiste por mais 

Um paciente masculino de 67 anos foi submetido à 
correção de hérnia inguinal bilateral pela técnica de 
Lichtenstein. Do lado esquerdo identificou-se um 
defeito herniário indireto, com anel inguinal interno 
sem dilatação. Do lado direito observou-se hérnia 
recidivada femoral. Assinale a alternativa que 
apresenta a descrição cirúrgica desse caso de 

 

Lado esquerdo: Nyhus 

Lado direito: Nyhus IVc. 
Lado esquerdo: Nyhus I. 

Lado esquerdo: Nyhus 

Lado esquerdo: Nyhus IIIc. 

de 52 anos deu entrada no Pronto 
com quadro de dor abdominal. Após 

foi diagnosticado pancreatite aguda 
grave. Como foram identificados 4 critérios de 

realizada TAC de abdome 
com contraste endovenoso para melhor estratificação 
de sua doença.  Após algumas horas, o laudo 

: presença de coleção única em 
corpo de pâncreas.  De acordo com a classificação 
tomográfica de Balthazar, essa paciente se enquadra 

 
A) A. 
B) B. 
C) C. 
D) D. 
E) E. 

 
 
32. Em relação à síndrome 

assinale a INCORRETA
 

A) Hipertensão intra
elevação persistente ou repetida da pressão 
intra-abdominal maior ou igual a 12 mmHg

 
B) A síndrome compartimental abdominal (SCA) é 

consequência de um 
intra-abdominal (PIA
fisiológicas adversas, devido ao 
vários sistemas
orgânica e à morte
descompressão imediata da cavidade abdominal.

 
C) A mensuração da PIA é considerada 

adicional de suporte diagnóstico, podendo ser 
realizada de forma indireta com a aferição da 
pressão vesical.   Atualmente a pressão vesical 
tornou-se o sistema padrão de mensuração da 
PIA, pois a bexiga é capaz de 
contribuir com qualquer pressão adicional de sua 
própria musculatura.

 
D) A definição atual de SCA é uma PIA maior ou 

igual 60mmHg  independente
ou ausência de  falência orgânica associada.

 
E) Laparotomia descompressiva deve se

precocemente na tentativa de rever
alterações adversas da SCA

 
 
33. Homem, 54 anos, refere sintomas leves de refluxo 

gastroesofágico há 3 anos. Foi submetido à 
endoscopia digestiva alt
normal até 35 cm da ADS e, a 
TEG que está a 38 cm, presença de área cor salmão 
circunferencial sugestivo de epitélio de Barrett. 
Em relação ao esôfago de 
INCORRETA: 

 
A) Quando a distância entre a linha Z e a junção 

escamocolunar é maior ou igua
denominamos de Esôfago de Barrett Longo
 

B) Há evidências científicas que confirmam que 
existe uma sequência metaplasia
neoplasia no adenocarcinoma esofágico
 

C) Estudos da monitoração do pH esofágico em 
pacientes com Barrett assintomático
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índrome compartimental abdominal, 
INCORRETA: 

-abdominal é definida como uma 
elevação persistente ou repetida da pressão 

abdominal maior ou igual a 12 mmHg 

A síndrome compartimental abdominal (SCA) é 
ncia de um aumento agudo da pressão 

abdominal (PIA), que promove alterações 
adversas, devido ao acometimento de 

vários sistemas, podendo levar à falência 
morte, caso não ocorra uma 

descompressão imediata da cavidade abdominal. 

A mensuração da PIA é considerada um dado 
adicional de suporte diagnóstico, podendo ser 

forma indireta com a aferição da 
pressão vesical.   Atualmente a pressão vesical 

se o sistema padrão de mensuração da 
is a bexiga é capaz de transmiti-la sem 

contribuir com qualquer pressão adicional de sua 
própria musculatura. 

A definição atual de SCA é uma PIA maior ou 
igual 60mmHg  independentemente da presença 
ou ausência de  falência orgânica associada. 

Laparotomia descompressiva deve ser indicada 
precocemente na tentativa de reverter as 
lterações adversas da SCA. 

, refere sintomas leves de refluxo 
gastroesofágico há 3 anos. Foi submetido à 
endoscopia digestiva alta com presença de mucosa 

cm da ADS e, a partir daí até junto da 
cm, presença de área cor salmão 

circunferencial sugestivo de epitélio de Barrett.  
Em relação ao esôfago de Barret, assinale a 

Quando a distância entre a linha Z e a junção 
escamocolunar é maior ou igual a 4 cm 
denominamos de Esôfago de Barrett Longo. 

evidências científicas que confirmam que 
existe uma sequência metaplasia-displasia e 
neoplasia no adenocarcinoma esofágico. 

Estudos da monitoração do pH esofágico em 
pacientes com Barrett assintomáticos pelo uso de 
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inibidores de bomba de prótons frequentemente 
revelam persistência  de um nível patológico de 
refluxo ácido. 
 

D) Quanto maior o grau de displasia esofágica maior 
deve ser a vigilância endoscópica. 
 

E) Segundo o protocolo de Seatle, p
índice de erro, o ideal é que sejam realizadas 4 
biópsias a cada 2 cm (uma por quadrante), mais 
biópsia de cada lesão elevada ou deprimida
  

 
34. Paciente 42 anos com queixa de disfagia 

progressiva, regurgitação, dor retroesternal e 
sialorreia é diagnosticado de megaesôfago 
chagásico. Em relação ao tratamento des
assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) O megaesôfago chagásico é uma patologia 

reversível, assim pode-se atuar para
esôfago para suas funções motoras normais

 
B) O tratamento do megaesôfago pode ser feito com 

medidas dietético-comportamentais associadas a 
drogas que aumentam a pressão do EEI.

 
C) A dilatação endoscópica da cárdia para 

tratamento do megaesôfago está indicada no 
megaesôfago chagásico incipiente, nas gestantes 
e em pacientes sem condições clínicas para 
tratamentos cirúrgicos. 

 
D) A cardiomiotomia extramucosa é um 

procedimento pouco realizado nos pacientes com 
megaesôfago não avançado pela alta taxa de 
recidiva dos sintomas. 

 
E) A classificação de Mascarenhas baseia

diâmtero e na retenção do meio de contraste na 
seriografia de esôfago, estomado e duodeno
sendo dividida em: grau I: até 5 cm, grau II: de 5 
a 8 cm;   grau III: de 8 a 10 cm; e grau IV: maior 
de 10 cm. 

 
 

35. Paciente de 37 anos, apresenta diagnóstico de 
colecistite crônica litiásica, com icterícia
colecistectomia com colangiografia intraoperatória 
evidencia-se colédoco de 2,9 cm com 8 cálculos no 
seu interior. Realiza-se coledocotomia e extração de 
vários cálculos, com provável cálculo impact
colédoco distal.  
Qual a melhor conduta para o contexto acima?

 
A) Fechamento da coledocotomia sobre tubo em 

“T”, saindo por contraincisão. 
 

B) Anastomose biliodigestiva coledocojejunal em Y 
de Roux. 
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inibidores de bomba de prótons frequentemente 
revelam persistência  de um nível patológico de 

Quanto maior o grau de displasia esofágica maior 
 

Segundo o protocolo de Seatle, para reduzir o 
o ideal é que sejam realizadas 4 

biópsias a cada 2 cm (uma por quadrante), mais 
biópsia de cada lesão elevada ou deprimida. 

Paciente 42 anos com queixa de disfagia 
progressiva, regurgitação, dor retroesternal e 

é diagnosticado de megaesôfago 
chagásico. Em relação ao tratamento dessa patologia 

O megaesôfago chagásico é uma patologia 
para recompor o 

esôfago para suas funções motoras normais. 

mento do megaesôfago pode ser feito com 
comportamentais associadas a 

s que aumentam a pressão do EEI. 

A dilatação endoscópica da cárdia para 
tratamento do megaesôfago está indicada no 
megaesôfago chagásico incipiente, nas gestantes 
e em pacientes sem condições clínicas para 

A cardiomiotomia extramucosa é um 
procedimento pouco realizado nos pacientes com 
megaesôfago não avançado pela alta taxa de 

A classificação de Mascarenhas baseia-se no 
diâmtero e na retenção do meio de contraste na 
seriografia de esôfago, estomado e duodeno, 

rau I: até 5 cm, grau II: de 5 
e grau IV: maior 

diagnóstico de 
colecistite crônica litiásica, com icterícia. Submetido à 
colecistectomia com colangiografia intraoperatória 

colédoco de 2,9 cm com 8 cálculos no 
coledocotomia e extração de 

vários cálculos, com provável cálculo impactado em 

ontexto acima? 

Fechamento da coledocotomia sobre tubo em 

Anastomose biliodigestiva coledocojejunal em Y 

C) Duodenotomia e papilotomia
cálculo impactado, seguida de duodenorrafia

 
D) Fechamento da coledocotomia e CPRE pós

operatória. 
 

E) Litrotripsia ou uso de medicamentos
exemplo o ursacol

 
 
36. Paciente 68 anos, mulher, dá entrada no pronto

atendimento com história de dor abdominal intensa,
difusa, progressiva, sem fatores de melhora, com 1 
dia de evolução associada 
Nega história prévia de cirurgia abdominal. Refere 
tratamento inadequado para fibrilação atrial (
diagnóstico dessa enfermidade 
Ao exame físico, paciente apresenta abdome flácido, 
distensão leve, com dor a palpação superficial e 
profunda, sem sinais de irritação peritoneal. 
exames laboratoriais
hemograma com 14.000 leucócitos, 10 % de bastões, 
LDH 950U/dl, Cálcio sérico de 6. Rotina de abdome 
agudo com sinais de edema de parede de alça 
intestinais.  
Em relação ao quadro acima
mais provável: 

 
A) Isquemia mesentérica
B) Volvo de sigmoide.
C) Pancreatite necro
D) Obstrução intestinal
E) Úlcera péptica perfurada

 
 
37. O reparo para hérnia inguinal que consi

implante de uma prótese 
(músculo oblíquo interno e transverso)
bainha do reto anterior e ao chamado tendão 
conjunto, ao ligamento inguinal e ao ânulo interno 
denomina-se: 

 
A) Reparo de McVay
B) Reparo de Andrews I
C) Reparo de Lichtenstein
D) Reparo de Bassini
E) Reparo de Nissen

 
 

38. Mulher, 41 anos, técnica em 
exposição crônica à radiação ionizante,
nódulo de 2,1 cm no lobo direito da tire
Não se evidencia 
punção aspirativa revelou carcinoma papilífero. O 
tratamento adequado para es

 
A) Lobectomia ipsilateral e istmectomia
B) Tireoidectomia total
C) Tireoidectomia total e esvaziamento recorrencial 

ipsilateral. 
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Duodenotomia e papilotomia para retirada do 
cálculo impactado, seguida de duodenorrafia. 

Fechamento da coledocotomia e CPRE pós-

sia ou uso de medicamentos, como por 
exemplo o ursacol, associados à  papilotomia. 

Paciente 68 anos, mulher, dá entrada no pronto-
atendimento com história de dor abdominal intensa, 

progressiva, sem fatores de melhora, com 1 
dia de evolução associada à náusea e a vômitos. 
Nega história prévia de cirurgia abdominal. Refere 
tratamento inadequado para fibrilação atrial (o 

a enfermidade foi feito há 4 anos). 
paciente apresenta abdome flácido, 

distensão leve, com dor a palpação superficial e 
profunda, sem sinais de irritação peritoneal. Os 
xames laboratoriais mostram-se alterados: 

000 leucócitos, 10 % de bastões, 
LDH 950U/dl, Cálcio sérico de 6. Rotina de abdome 
agudo com sinais de edema de parede de alça 

Em relação ao quadro acima, assinale o diagnóstico 

Isquemia mesentérica. 
sigmoide. 

Pancreatite necro-hemorrágica. 
Obstrução intestinal. 
Úlcera péptica perfurada. 

eparo para hérnia inguinal que consiste no 
implante de uma prótese acima do plano muscular 
(músculo oblíquo interno e transverso), fixada à 
bainha do reto anterior e ao chamado tendão 
conjunto, ao ligamento inguinal e ao ânulo interno 

Reparo de McVay. 
Reparo de Andrews I. 
Reparo de Lichtenstein. 
Reparo de Bassini. 
Reparo de Nissen. 

Mulher, 41 anos, técnica em radiologia, com 
exposição crônica à radiação ionizante, apresenta 

cm no lobo direito da tireoide, móvel. 
 linfonodomegalia cervical. A 

punção aspirativa revelou carcinoma papilífero. O 
tratamento adequado para essa paciente é: 

obectomia ipsilateral e istmectomia. 
ireoidectomia total. 
ireoidectomia total e esvaziamento recorrencial 
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D) Tireoidectomia total e radioiodoterapia
E) Corticoterapia. 

 
 
39. Em relação ao GIST – tumor estromal gastrointestinal 

– assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) É um tumor que tem sua origem nas células de 
Cajal, que são células intesticiais de ligação entre 
o sistema nervoso autônomo e a musculatura lisa 
gastrointestinal. São as células consideradas o 
marca-passo intestinal. 

 
B) O diagnóstico definitivo é feito pela análise da 

peça ressecada ou biopsiada com características 
morfológicas típicas e imuno
positivas para c-Kit (anticorpo anti-

 
C) GIST pode ocorrer em qualquer local do trato 

gastrointestinal, porém 60% dos casos 
acometem o estômago. 

 
D) Fatores de risco preditivo agressivo do GIST 

incluem: localização, tamanho e índice mitótico
 

E) Todas as alternativas acima estão corretas
 
 
40. Sobre o trauma abdominal fechado é correto afirmar 

que: 
 
A) Trata-se de choque não responsivo à reposição 

volêmica em paciente com trauma 
crânioencefálico (TCE) grave associado é 
indicação absoluta de laparotomia exploradora.

 
B) Trata-se de choque com resposta rápida à 

reposição volêmica e dor abdominal persistente é 
indicação absoluta de laparotomia exploradora.

 
C) Trata-se de choque com resposta rápida à 

reposição volêmica, TCE grave associado e 
equimose periumbilical; é indicação absoluta de 
laparotomia exploradora. 

 
D) Trata-se de choque não responsivo à reposição 

volêmica em paciente com pneumotórax 
hipertensivo associado; é indicação absoluta de 
laparotomia exploradora. 

 
E) Nenhuma das alternativas anteriores

 
 
41. Sobre a técnica de Hofmeister para 

marque a alternativa INCORRETA: 
 
A) A técnica consiste em fechar metade da saída 

gástrica adjacente à pequena curvatura e realizar 
uma anastomose gastrojejunal adjacente à 
grande curvatura. 
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ireoidectomia total e radioiodoterapia. 

umor estromal gastrointestinal 

É um tumor que tem sua origem nas células de 
Cajal, que são células intesticiais de ligação entre 
o sistema nervoso autônomo e a musculatura lisa 
gastrointestinal. São as células consideradas o 

definitivo é feito pela análise da 
peça ressecada ou biopsiada com características 
morfológicas típicas e imuno-histoquímicas 

-CD117). 

GIST pode ocorrer em qualquer local do trato 
gastrointestinal, porém 60% dos casos de GIST 

Fatores de risco preditivo agressivo do GIST 
incluem: localização, tamanho e índice mitótico. 

Todas as alternativas acima estão corretas. 

Sobre o trauma abdominal fechado é correto afirmar 

hoque não responsivo à reposição 
volêmica em paciente com trauma 
crânioencefálico (TCE) grave associado é 
indicação absoluta de laparotomia exploradora. 

hoque com resposta rápida à 
reposição volêmica e dor abdominal persistente é 
indicação absoluta de laparotomia exploradora. 

hoque com resposta rápida à 
reposição volêmica, TCE grave associado e 

é indicação absoluta de 

hoque não responsivo à reposição 
volêmica em paciente com pneumotórax 

é indicação absoluta de 

enhuma das alternativas anteriores 

Sobre a técnica de Hofmeister para grastectomia, 

técnica consiste em fechar metade da saída 
pequena curvatura e realizar 

uma anastomose gastrojejunal adjacente à 

B) Está indicada em ressecções altas
fechamento mais adequado e seguro da pequena 
curvatura. 

 
C) Emprega o tipo de anastomose 

diferenciando da técnica de Bilroth II que 
emprega anastomose 

 
D) É menos utilizada em relação 

Roux devido ao maior refluxo alcalino que 
propicia. 

 
E) Nenhuma das alternativas anteriores

 
 
42. Paciente 66 anos diabética, hipertensa e com artrite 

reumatóide em uso de corticóide
apresenta-se com quadro de dor abdominal em 
hipocôndrio direito com inicio há 4 dias associado 
náuseas e diarreia (4 episódios). HMP: HAS, DM em 
tratamento com metformina e enalapril 
respectivamente, colecistectomia há 22 anos. HMF: 
negativa; CHV: nega tabagismo, nega etilismo.  Ao 
exame: regular estado geral, ictérica ++ em IV 
acianótica, dispneica, febril (38º C), desidratada + em 
IV. PA: 120/60 p:96 bpm, FR: 22;  CP: sem 
linfonodomegalias. CPP: MV + bilateralmente audível 
sem RA. BCNF rí
globoso, flácido, doloroso 
direito, sinal de murphy negativo, sem peritonismo, 
RHA + e diminuído.  
Com base no caso acima descrito, é 
afirmar: 

 
A) Os exames complementares iniciais para 

diagnóstico deverão incluir função hepática, 
hemograma, glicemia de jejum, eletrólitos, 
amilase, lípase, marcadores para hepatite B e C 
e ultrassonografia de abdômen

 
B) A hipótese de pancreatite aguda está descartada 

pela localização da dor e história prévia de 
colecistectomia. 
 

C) A colangite aguda deve estar entre as primeiras 
hipóteses diagnósticas

 
D) Considerando-se a

paciente deve ser internada para investigação e 
tratamento. 

 
E) Deve-se reservar vaga em 

piora hemodinâmica
 
 
43. Ainda sobre o caso acima, os dados de exames 

complementares demonstraram bilirrubina total de 
7,0 às custas de direta (BD: 6,1); amilase e lípase 
normais, glicemia= 240 mg
hb:12, leucograma de 21,000 leucócitos com 15% 
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stá indicada em ressecções altas, pois propicia 
fechamento mais adequado e seguro da pequena 

mprega o tipo de anastomose oralis totalis, 
diferenciando da técnica de Bilroth II que 
emprega anastomose oralis parcialis. 

menos utilizada em relação à técnica de Y de 
devido ao maior refluxo alcalino que 

enhuma das alternativas anteriores. 

Paciente 66 anos diabética, hipertensa e com artrite 
reumatóide em uso de corticóide em tratamento 

se com quadro de dor abdominal em 
hipocôndrio direito com inicio há 4 dias associado a 

ia (4 episódios). HMP: HAS, DM em 
tratamento com metformina e enalapril 
respectivamente, colecistectomia há 22 anos. HMF: 

va; CHV: nega tabagismo, nega etilismo.  Ao 
exame: regular estado geral, ictérica ++ em IV 

ica, febril (38º C), desidratada + em 
IV. PA: 120/60 p:96 bpm, FR: 22;  CP: sem 
linfonodomegalias. CPP: MV + bilateralmente audível 
sem RA. BCNF rítmicas sem sopro. Abdome: 
globoso, flácido, doloroso à palpação em hipocôndrio 
direito, sinal de murphy negativo, sem peritonismo, 

 
Com base no caso acima descrito, é INCORRETO 

s exames complementares iniciais para 
deverão incluir função hepática, 

hemograma, glicemia de jejum, eletrólitos, 
amilase, lípase, marcadores para hepatite B e C 
e ultrassonografia de abdômen. 

hipótese de pancreatite aguda está descartada 
pela localização da dor e história prévia de 

 

olangite aguda deve estar entre as primeiras 
hipóteses diagnósticas. 

se a situação acima descrita, a 
paciente deve ser internada para investigação e 

se reservar vaga em UTI prevendo possível 
piora hemodinâmica.  

Ainda sobre o caso acima, os dados de exames 
complementares demonstraram bilirrubina total de 

s custas de direta (BD: 6,1); amilase e lípase 
normais, glicemia= 240 mg-dL. HMG com vg:37 
hb:12, leucograma de 21,000 leucócitos com 15% 
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bastões, marcadores de hepatite negativos e 
ultrassonografia com dilatação de vias biliares extra
hepáticas (coledoco de 15mm) sem evidência de 
litiase em vias biliares com sinais de lama biliar. 
Dados esses achados, a conduta imediata deve ser:

 
A) Hidratação endovenosa e antibioticoterapia para 

cobertura de gram- e anaeróbios por trata
colangite aguda. 
 

B) Descompressão cirúrgica imediata sem tentativa 
de manejo clínico. 
 

C) Radiografia de tórax deve ser solicitada
hipótese de pneumonia de base direita passa
ser forte possibilidade diagnóstica. 
 

D) Deve-se pensar também em hepatite A 
alta frequência em pacientes idosos.
 

E) Nenhuma das alternativas anteriores
 
 
44. Paciente obesa, 45 anos, com história prévia de 

doença diverticular como achado ocasional
apresenta-se com dor abdominal de 5 dias de 
evolução na FIE com peritonismo localizado no 
mesmo quadrante ao exame físico. Realizou
de abdômen, que demonstrou espessamento da 
gordura pericólica do sigmóide com coleção de 120 
ml em fossa ilíaca esquerda adjacente ao 
espessamento. Pela classificação de Hinckey trata
de peritonite grau: 

 
A) Ia. 
B) Ib. 
C) II. 
D) III. 
E) IV. 

 
 
45. Sobre a apendicite aguda, é CORRETO

 
A) O mecanismo de obstrução apendicular se deve

na maioria das vezes, a sementes de frutas e 
cascas de grãos. 
 

B) A hipertrofia do tecido linfoide leva 
vascular, dificuldade de retorno venoso com 
ingurgitamento do tecido, má perfusão, isquemia, 
gangrena e perfuração do apêndice.
 

C) Trombose da artéria apendicular é
de isquemia e gangrena apendicular
 

D) Pode-se fazer tratamento clínico na grande 
maioria dos casos. 
 

E) Comprometimento da base é indicação formal de 
colectomia direita. 
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marcadores de hepatite negativos e 
ultrassonografia com dilatação de vias biliares extra-
hepáticas (coledoco de 15mm) sem evidência de 
litiase em vias biliares com sinais de lama biliar. 

a conduta imediata deve ser: 

osa e antibioticoterapia para 
e anaeróbios por tratar-se de 

escompressão cirúrgica imediata sem tentativa 

adiografia de tórax deve ser solicitada, pois a 
hipótese de pneumonia de base direita passa a 

 

se pensar também em hepatite A dada sua 
em pacientes idosos. 

Nenhuma das alternativas anteriores. 

te obesa, 45 anos, com história prévia de 
doença diverticular como achado ocasional, 

se com dor abdominal de 5 dias de 
evolução na FIE com peritonismo localizado no 
mesmo quadrante ao exame físico. Realizou-se TAC 

que demonstrou espessamento da 
lica do sigmóide com coleção de 120 

erda adjacente ao 
espessamento. Pela classificação de Hinckey trata-se 

CORRETO afirmar: 

mecanismo de obstrução apendicular se deve, 
a sementes de frutas e 

ide leva à congestão 
vascular, dificuldade de retorno venoso com 
ingurgitamento do tecido, má perfusão, isquemia, 
gangrena e perfuração do apêndice. 

é a causa inicial 
de isquemia e gangrena apendicular. 

se fazer tratamento clínico na grande 

Comprometimento da base é indicação formal de 

46. Paciente de 55 anos, vítima de colisão autocaminhão 
há 25 dias com lesão
cirúrgico com balão intra
dias após a chegada para drenagem de bilioma e 
pneumonia por ventilação mecânica tendo 
recuperado a função ventilatória evolui no 24º dia de 
internação com choque refratár
volêmica e ao uso de drogas vasoativas, 
hiperpotassemia, leucopenia sem bastonetose, 
gasometria com acidose metabólica. 
quadro acima descrito

 
A) Sepse de origem pulmonar deve estar entre os 

diagnósticos diferenciais
 

B) Insuficiência adrenal deve estar entre os 
diagnósticos diferencias e deve
corticoide com vistas a
do choque, juntamente com hidratação
 

C) Pode-se observar a evolução por mais 12 horas 
quantificando débito urinário, eletrólitos e 
hemograma seriado para estabelecer diagnóstico 
definitivo e assim tomar a conduta apropriada
 

D) Abscesso intracavitário deve ser pesquisado 
prontamente por meio
abdominal (ultrassom ou tomografia abdominal
 

E) Nenhuma das alternativas
 
 
47. Paciente 74 anos, hígido previamente com história 

pregressa de resecção de tumor de cólon E há 7 
anos, com estádio 
patológico - adenocarcinoma moderadamente 
diferenciado . Em 2006, apresenta massa em rim 
esquerdo com co
retroperitônio ressecada (nefrectomia radical E) com 
Q adjuvante no pós
2010.  Em fevereiro de 2011
hepática de 15 cm em segmentos V VI VII e VIII e 
nódulo de 4 cm no segmento III. Após 6 ciclos iniciais 
de QT, observa-se redução volumétrica do nódulo 
para 8 cm (em segmentos VVI VII e 
nódulo segmento III para 
dos nódulos e co
investigação completa negativa para outros sítios 
metastáticos, a melhor conduta é:

 
A) Hepatectomia esquerda e radiablação do tumor 

direita. 
 

B) Hepatectomia D e ablação do tumor 
 

C) Hepatectomia D e nodulectomia do tumor E 
respeitando margem oncológica
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Paciente de 55 anos, vítima de colisão autocaminhão 
há 25 dias com lesão hepática grau IV de tratamento 
cirúrgico com balão intra-hepático, reintervenção 15 
dias após a chegada para drenagem de bilioma e 
pneumonia por ventilação mecânica tendo 
recuperado a função ventilatória evolui no 24º dia de 
internação com choque refratário à reposição 
volêmica e ao uso de drogas vasoativas, 
hiperpotassemia, leucopenia sem bastonetose, 
gasometria com acidose metabólica. Em relação ao 
quadro acima descrito, é INCORRETO afirmar: 

de origem pulmonar deve estar entre os 
diagnósticos diferenciais. 

adrenal deve estar entre os 
diagnósticos diferencias e deve-se fazer pulso de 

com vistas a tratamento e à resolução 
do choque, juntamente com hidratação. 

observar a evolução por mais 12 horas 
quantificando débito urinário, eletrólitos e 
hemograma seriado para estabelecer diagnóstico 
definitivo e assim tomar a conduta apropriada. 

intracavitário deve ser pesquisado 
por meio de método de imagem 

abdominal (ultrassom ou tomografia abdominal). 

das alternativas está correta. 

Paciente 74 anos, hígido previamente com história 
pregressa de resecção de tumor de cólon E há 7 

com estádio  III definido após anátomo 
adenocarcinoma moderadamente 

diferenciado . Em 2006, apresenta massa em rim 
esquerdo com comprometimento de 

ressecada (nefrectomia radical E) com 
s-operatório e preservação até 

Em fevereiro de 2011, apresenta lesão nodular 
15 cm em segmentos V VI VII e VIII e 
cm no segmento III. Após 6 ciclos iniciais 

se redução volumétrica do nódulo 
cm (em segmentos VVI VII e  VIII)  e do 

nódulo segmento III para  2 cm. Dada essa redução 
dos nódulos e considerando o restante de 
investigação completa negativa para outros sítios 

a melhor conduta é: 

epatectomia esquerda e radiablação do tumor à 

epatectomia D e ablação do tumor à esquerda. 

D e nodulectomia do tumor E 
respeitando margem oncológica. 
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D) Quimioterapia sistêmica continuada sem 
ressecção cirúrgica, pois as metástases são 
irresecáveis. 

 
E) Quimioterapia e radioterapia para as lesões sem 

cirurgia, pois as lesões são irresecáveis
 
 
48. Paciente 65 anos, vítima de ferida por arma de fogo 

em 4o EIC a E paraesternal dá entrada na 
emergência com vias aéreas pérvias com controle 
cervical, MV presente diminuído bilatera
hipertimpanismo a E, toracocentese de alívio 
realizada no local de atendimento e submacicez a D, 
 abafamento de bulhas cardíacas, jugulares 
ingurgitadas  bilateralmente. Saturação de oxigênio 
90% com O2, pulso filiforme 110 bpm, PA 100
70mmHg, pelve estável, escale de coma de glasgow 
14 (abertura ocular ao chamado), pupilas isocóricas e 
fotorreagentes, exposição somente com orifício 
projetil em 4o EIC paraesternal E.  
Estando em um centro de trauma nível 3 de 
referência (disponibilidade de equipe, aparelhos e 
centro cirúrgico adequados para manejo definitivo 
doentes traumatizados graves), a melhor conduta 
nesse caso é: 
 
A) Drenagem de tórax bilateral e janela pericárdica 

por US (FAST) na sala de emergência
 

B) Tratamento conservador com a
para identificar lesões em coração e vasos da 
base. 

 
C) Drenagem de tórax bilateral e observação dos 

parâmetros hemodinâmicos. 
 

D) Centro cirúrgico para drenagem de tórax bilateral 
e janela pericárdica com material de toracotomia 
a postos. 

 
E) Nenhuma das alternativas anteriores

 
 
49. Não é indicação de videolaparoscopia:

 
A) Ferimento de arma de fogo toracabdominal em 

paciente estável hemodinamicamente
 

B) Gravidez ectópica rota com instabilidade 
hemodinâmica persistente após reposição 
volêmica. 

 
C) Abdômen agudo em paciente do sexo feminino 

com exames diagnósticos inconclusivos e 
estabilidade hemodinâmica. 

 
D) Complicaçãoo nãohemorrágica de tratamento 

conservador de trauma hepático fechado com 
estabilidade hemodinâmica. 
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imioterapia sistêmica continuada sem 
ressecção cirúrgica, pois as metástases são 

uimioterapia e radioterapia para as lesões sem 
cirurgia, pois as lesões são irresecáveis. 

ente 65 anos, vítima de ferida por arma de fogo 
em 4o EIC a E paraesternal dá entrada na 
emergência com vias aéreas pérvias com controle 
cervical, MV presente diminuído bilateralmente com 

toracocentese de alívio 
atendimento e submacicez a D, 

abafamento de bulhas cardíacas, jugulares 
. Saturação de oxigênio 

90% com O2, pulso filiforme 110 bpm, PA 100-
70mmHg, pelve estável, escale de coma de glasgow 

las isocóricas e 
fotorreagentes, exposição somente com orifício  do 

Estando em um centro de trauma nível 3 de 
referência (disponibilidade de equipe, aparelhos e 
centro cirúrgico adequados para manejo definitivo a 

traumatizados graves), a melhor conduta 

renagem de tórax bilateral e janela pericárdica 
por US (FAST) na sala de emergência. 

ratamento conservador com angiotomografia 
para identificar lesões em coração e vasos da 

bilateral e observação dos 

Centro cirúrgico para drenagem de tórax bilateral 
e janela pericárdica com material de toracotomia 

enhuma das alternativas anteriores. 

Não é indicação de videolaparoscopia: 

arma de fogo toracabdominal em 
paciente estável hemodinamicamente. 

Gravidez ectópica rota com instabilidade 
hemodinâmica persistente após reposição 

men agudo em paciente do sexo feminino 
com exames diagnósticos inconclusivos e 

ohemorrágica de tratamento 
conservador de trauma hepático fechado com 

E) Nenhuma das alternativas anteriores
 
 
50. Qual dos seguintes tumores de bexiga é o mais 

frequente? 
 

A) Adenocarcinoma.
B) Leiomiossarcoma
C) Carcinoma epidermóide
D) Carcinoma de células transicionais
E) Carcinoma misto.
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enhuma das alternativas anteriores. 

Qual dos seguintes tumores de bexiga é o mais 

. 
Leiomiossarcoma. 
Carcinoma epidermóide. 
Carcinoma de células transicionais. 

. 
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